
Tevékenységi tervek 
Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

 

 

 

A projekt címe: A barackfások világa 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2022. 09.01.-09. 16. 

A projekt tervezett indító élménye: Nyitó játékunk során magunk 
közé fogadjuk új társainkat. 

A projekt várható lezáró élménye: 

• A visszatérés és a viszontlátás örömének megélése.  

• Keressük azokat a játékokat, tevékenységeket, melyek útján 
megtapasztalják kisebbek és a nagyobbak egyaránt a Barackfa 

közösség mély érzelemmel teli világát. 

• A projekt során kiemelt fejleszthető képességek pl: együttműködés, tolerancia, a 
szabályok elfogadása, érzelmi azonosulás, közösségi érzés, rövidtávú memória, 
finommotoros koordináció, térirányok, testséma, koncentrált figyelem, szem-kéz 
koordináció. 

 

Megjegyzés: A tervezett tevékenység megvalósulásának jelölése: +, ha elmaradt a 
megvalósítás: - 

 

Játék feltételeinek 
biztosítása 

• (ötletek a játék 
tevékenység 
megsegítéséhez, 
kiegészítő 

 

• Memória –játékok 

• Barackmag célba dobó. Kis kosárba-nagy kosárba, 

• Barackmag eltalálása távolról (ütköző) 

• Ceruza rajz, nyári élményeim 

 

 

 

 

 



eszközök 
készítése) 

 

 

 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 
játékok 

• beszélgető kör 

• Dráma 
 

• Szóló szőlő, mosolygó alma és a csengő barack. (új) 

• Az állatok versenye /új/ 

Versek, mondókák 

• Dombon törik a diót 

• Erre csörög a dió 

• Csanádi Imre: Alma /új/ 

• Tóth Katalin: A szilva /új/ 

• Csoóri Sándor: Dióbél bácsi /új/ 

• Gyurcsó István: Fecske búcsúztató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külső világ tevékeny 
megismerése 

• Alapvető 
környezet és 
természetvédelmi 
ismeretek 

• matematikai 
tapasztalatok, 
matematikai 
játékok 

 

Megismerkedünk a természetjárás alapvető 
szabályaival. 

Környezettudatos magatartás 

Csendben beszélgetünk, a természetet nem zavarjuk 

Ismerkedünk a csoporton kívüli világgal. 

Matematikai alapművelet végzés, hozzáadunk és 
elveszünk (színes barackmagokkal) 

Kisebb, nagyobb, vagy azonos méretű. ( gyümölcsök 

 

 



 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, kézimunka 

 

• Levegőn száradó gyurmából, alma, körte, dió 
készítés. 

• Almafa festése, vágása ragasztása.                                                            

             Mozaik kép             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A mindennapos 
testmozgás 
játékai, 
feladatai 
 

 

• Bot, barackmag, babzsák színes textil levelekkel 
mozgatjuk át a testünket. 

• Házas játékunk a reagálás gyorsaságot fejleszti. 

• Fészek fogó (nagycsoport) 

• Bottal terelgetjük a barack szemeket. 

 

 

 

 

 

Ének, zene, 

• Zöld paradicsom 

• Volt egyszer egy kicsi törpe 

 

 

 



énekes játék, 
gyermektánc 

• Hej vára vára 

• Gólya, gólya ,gilice 

• De jó a dió 

• Dombon törik a diót 

Mondókák 

• Hely Gyula 

• Ecc pecc 

• Fű, fű, fű 

Zenehallgatás: Ősszel, ha zümmög…. furulya 

 

  



 


